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Zápis do MŠ
Na zápisu do mateřské školy (21. 3. 2012) bylo zapsáno 6 žáků a 2 žáci dostali odklad školní
docházky, proto budou v dalším školním roce v docházce do MŠ pokračovat.
Učebna informatiky s novou technikou
Z evropských peněz byla v pondělí 16. dubna 2012 vybavena učebna informatiky novými
počítači. Nyní je zde instalováno 12 stanic, což dává dětem opět větší možnosti, aby se naučily
ovládat moderní techniku. Osm starších počítačů si najde cestu do tříd (do každé čtyři). Tak
se budou moci děti vzdělávat s pomocí speciálních programů na M, ČJ, Vl a Př přímo ve třídě.
Do tříd jsme přikoupili celkem 8 menších stolků, do učebny informatiky dva větší a na přelomu
dubna a května nám přiveze výrobce dvě polohovatelné židle, které jsou stejné jako stávající.
Opeřenci ve vitrínách vždy zaujmou návštěvníky
V souvislosti s přesuny materiálu jsme vylepšili vzhled skříní s vycpanými opeřenci a zvířaty.
Paní vychovatelka Jana Zajícová opatřila ve dnech 10. – 12. 4. za pomocí dětí vycpaniny
jmenovkami, aby se děti naučily ptáky a zvířata poznávat. Každý, kdo do školy přijde, je touto
expozicí nadšen. Dýchnou na něj staré dobré časy, vzpomene si možná na školní léta… Každá
škola má nějakou zvláštnost. A naše expozice k ní rozhodně patří.
Amálka Reichlová se v okresním kole Pythagoriády nezratila
Okresní kolo Pythagoriády se uskutečnilo 27. března 2012 na ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra
v Semilech. Ze 116 žáků, kteří bojovali v základních kolech, jich postoupilo do okresu pouze
dvaadvacet. Amálka (připravovala ji Mgr. Jitka Lampová) skončila na pěkném 18 místě. Byla
vlastně 18. ze 116 žáků. A to je pěkný výsledek. Blahopřejeme.

Turnovský Štěk (divadelní přehlídka, 22. 3. v Městském divadle Turnov)
Dvacet čtyři žáků naší ZŠ zde soutěžilo s hrou Vánoční hra o narození Ježíše Krista. Děti hrály
dobře. Třebaže nepostoupily, odnesly si z Turnova řadu hezkých zážitků.
Anna Mifková v krajském kole Soutěže dětských recitátorů (Liberec – 21. 4.)
Ze třetího místa postoupila z okresního kola do krajského Anička Mifková (připravoval ji Mgr. J.
Vávra). Jejími soupeři bude dalších 11 dětí z Turnova, České Lípy, Jablonce nad Nisou, Liberce
a Železného Brodu. A mezi těmito velkými městy malý Benešov u Semil…

Z připravovaných akcí
19. duben – U kanónu stál (pro 4. a 5. třídy, KC Golf Semily, Divadlo DRAK Hradec Král.)
19. květen – sportovní dopoledne pro MŠ (Sportovní hala Semily)
4. květen – dopravní hřiště v Košťálově (4. roč.)
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7. květen – výlet ZŠ a MŠ do Prahy (pamětihodnosti – ZŠ, ZOO v Tróji – MŠ)
9. květen – Ekvádor a Galapágy (4. a 5. roč., projekce filmů s komentářem – KC Golf Semily od
10 hod.)
25. květen – ukázka integrovaného záchranného systému v Podolí (děti MŠ a ZŠ, SDH
Benešov u Semil a Policie ČR)
28. květen – Jizerské hory (projekce diapozitivů s komentářem, 1. – 5. ročník)
1. červen – beseda s pí M. Kottovou, která přežila holocaust (2. – 5. ročník)
1. červen – 1. novodobá AKADEMIE ZŠ a MŠ Benešov u Semil, začátek v 15, 30 hod.
6. červen – beseda o alkoholismu, kouření a drogách s p. Ing. M. Koťátkem
Mgr. J. Vávra, řed. školy

Již po několik posledních let pořádá kulturní komise na Velký pátek velikonoční setkání. V pátek
6. dubna 2012 se u příležitosti tradičního Velikončoního pletení pomlázek sešlo ve sportovním
areálu bezmála šedesát dětí a dospělých. Pro děti byly připravené výtvarné dílničky a soutěž
v hledání kraslic, dospělí si pod dozorem pana Hlavy a dalších zkušených pletařů vyzkoušeli
tradiční i nové způsoby pletení pomlázek. Se setměním vyšel lampionový průvod ke studánce u
Hudských, kterou tímto jako každoročně odemkli a všichni si popřáli příjemné prožití
velikonočních svátků. Videozáznam a soubor fotografií z akce je možné zhlédnout na
internetových stránkách www.benesovusemil.cz. Nashledanou při dalších akcí (např. rozsvícení
vánočního stromku) se těší Komise kultury a sportu při Zastupitelstvu obce Benešov u Semil.
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Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů provedla v průběhu března výcvik a školení všech
členů na možné nasazení při zásahu. Členové výjezdového družstva si zopakovali použití
dýchacích přístrojů v zátěži, ovládání agregátů ve výbavě a byli proškoleni z bezpečného
pohybu na požářišti. Také strojníci prošli školením řidičů, které je potřeba na řízení naší
hasičské cisterny a dopravního vozidla. Na začátku února jednotka likvidovala ve spolupráci
s HZS LK Semily požár sazí v komíně na benešovském obecním úřadě, kde požár sazí
v komínovém tělese napáchal značné škody. Ještě v tomto měsíci bude provedena jarní údržba
naší zásahové techniky a připravena na letní provoz. Na měsíc květen je naplánován den IZS
(záchranných složek) v našem areálu v Podolí, kterého se také zúčastníme.
Velitel jednotky Vlach Petr

Třicátý Benešovský duatlon zve běžce i cyklisty
Potřicáté se v Benešově u Semil sejdou příznivci běhu a cyklistiky. Na neděli 6. května 2012 je
pro ně Tělovýchovná jednota připravila 30. Benešovský MTB duatlon. V Benešově se od roku
1991 na jeho startu pravidelně scházejí běžci, cyklisté, lyžaři a triatleti.
Start ve sportovním areálu je připraven na 10 hodin. Na závodníky čekají tratě v okolí obce a
na svahu vrhu Benešov (564 m n. m.) o objemech 5 km (běh) – 15 km (MTB) – 3 km (běh) pro
muže a veterány, resp. 3 – 8 – 3 km pro ženy, dorost, žactvo a příchozí.
Benešovský závod je otevřen pro všechny kategorie od žactva po veterány. Jedná se o terénní
podobu, tedy kombinaci přespolního běhu a horského kola. Závod je součástí Benešovské
kombinace 2012 o nejvšestrannějšího účastníka benešovských závodů. Vedle duatlonu do
soutěže patří zimní Benešovská 15 (běh na lyžích) a podzimní přespolní běh Benešovská
osmička.
Od roku 2005 je závod součástí Poháru Libereckého kraje v triatlonu, jel se jako Mistrovství
Libereckého kraje v dospělých kategoriích, rok předtím v kategorii dorostu a žactva. Za dobu
své existence se benešovský závod může pochlubit výbornou sportovní úrovní, kterou
zosobňují úspěšní závodníci a reprezentanti. Z posledních ročníků to jsou Pavel Jindra (vítěz
Českého poháru a mistr ČR a reprezentant v zimním TT), Jan Kubíček (medailista z MS v
terénním triatlonu na Havaji) a Leoš Roušavý (reprezentant v kvadriatonu), který obhajuje
loňské vítězství.
Přes výše uvedené zůstává závod akcí pro širokou sportující veřejnost. Pro začátečníky
(především z řad mužů a veteránů), kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru a náročnost
duatlonového závodu, je vypsána kategorie příchozích na zkrácených tratích. Kdo
z benešovských sportovců si nevěří na aktivní účast, je srdečně zván do řad diváků, fanoušků či
pořadatelů. Sraz dobrovolných pořadatelů a pomocníků je v 9 hodin.
Vedle pořádající Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil jsou hlavními partnery závodu Obec
Benešov u Semil a Liberecký kraj. Podrobné informace o závodě, včetně výsledků a fotografií,
jsou zveřejněny na adrese www.benesovusemil.cz.
Jiří P. Lukeš, TJ Benešov u Semil
Dětské sportovní odpoledne
Po úspěšném prvním pokusu, kterého se v loňském roce zúčastnilo několik desítek dětí,
připravuje Tělovýchovná jednota další ročník Dětského sportovního odpoledne. V neděli
20. května 2012 proběhne ve sportovním areálu v hořením Benešově odpoledne vyplněné
soutěžemi a sportem. Děti si budou moci vyzkoušet různé atletické disciplíny a zazávodit si po
vzoru atletického víceboje.
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Začátek je připraven na 13,30 hodin. Pro děti budou opět připraveny atletické disciplíny jako
například sprint, skok, vrh a hod. Účastnit se mohou děti předškolního a školního věku až do
9. třídy. Nebude chybět občerstvení pro děti i rodiče, všichni atleti budou po zásluze odměněni
drobnými cenami a sladkostmi.
Zváni jsou především benešovské děti a žáci místní školy, vítáni jsou samozřejmě i jejich
přespolní kamarádi a spolužáci. Věříme, že tímto byla založena nová tradice a bude se jednat o
pravidelnou akci jako doplněk tradičního dětského dne (letos pod hlavičkou KČT).
Na setkání s malými a mladými sportovci i jejich rodiče se těší TJ Benešov. Uvítáme
samozřejmě i diváky a dobrovolné pořadatele.

Srdečně zveme všechny děti i rodiče na

DĚTSKÉ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
v neděli 20. května 2012
od 13,30 hodin ve sportovním areálu v Benešově.
Přijďte si zasportovat a vyzkoušet si různé disciplíny
ve stylu atletického víceboje - sprint, skok, běh, hod, trojskok.
Všechny děti od předškolního věku do 9. třídy ZŠ
obdrží drobné ceny.
Pro rodiče a diváky je připraveno občerstvení.
Na shledanou se těší
Tělovýchovná jednota Benešov u Semil.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ
Květoslava Nosková
Jaroslav Pilař
Marie Beránková
Věra Hubařová

4.6.
10.6.
15.6.
15.6.

89 let
90 let
89 let
87 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
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tentokrát se…
starostou 1. župní prostocvičné skupiny Blahoslavem Střemhlavým
Historie Vaše spolku sahá až do Rakouska – Uherska, je to pravda?
Tak to teda pravda je, co se řeklo, to platilo. Jóó to byla doba. Můj praděda Augustin byl
zakládajícím členem naší prostocvičné skupiny a k tomu ještě hasič, tak to tenkrát bylo. Nebylo
dne, kdy by necvičil, ve vsi mu také jinak neřekli než „Klik“. S babičkou se poznali na sletu
sokolském v Praze. Hned po té se narodil děda Slávek a hned dostal přezdívku „Dřep“.
Gottwald s námi pěkně zaklepal a zrušil naší prostocvičnou skupinu a to už začaly doby
spartakiád. Na žádné ten náš dědek nemohl chybět, cvičení pro něho bylo vším a tak je to i se
mnou.
A co přátelství Vašeho pradědy Augustina s Tyršem?
Praděda Augustin se jezdil do Prahy radit s Tyršem při zakládání hasičského spolku u nás ve
vsi a na jeho popud začala vznikat hasičská cvičení (jak bylo ve stanovách Sokola), to bylo
okolo roku 1864. No, ale co Vám budu povídat, nevydrželo to ani 11 let. Tyrš prohlásil
„…Pravdu sobě mluvme, dobří spolu buďme! Nejméně pak sluší Sokolům i hasičům váda a
nerovnost. Nemá hasič uznat, že síla a obratnost, duchapřítomnost, kterých on v míře tak velké
potřebuje, tělocvikem nejsnáze, nejúplněji nabude?“ No a tak se to rozdělilo a byl klid, hasiči a
Sokolové a je to tak dodnes.
A ještě jednu otázku. Co Vás přivedlo vystoupit u nás v Benešově „na čarodějnicích“?
Jak to dnes bývá, tady náš kamarád Ctibor má v Mříčné chalupu, už vloni jsme se celá parta u
Vás „na čarodějnicích“ výborně bavili. Slovo dalo slovo a řekli jsme si, že ty Vaše „doktory“
trumfnem. Sami uvidíte, máte se na co těšit. Tímto Vás všechny zvu na naší 1. župní
prostocvičnou skupinu. Určitě přijďte, nebudete litovat. „Tužme se“. Zdar.
Děkuji za rozhor.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská či Valpuržina noc) se odehrává v noci z 30. dubna na 1.
května a patřívalo, a do dnešních dnů stále patří, k velmi oblíbeným lidovým zvykům. Na
ochranu před čarodějnicemi (zlými duchy a démony) se na vyvýšených místech pálily ohně.
Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a
vyhazovala se do výšky – to proto, abychom spatřili letící čarodějnici nebo ji hořícím koštětem
srazili k zemi. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Je to noc plná kouzel a překvapení.
Síly zlé a nečisté mají daleko větší moc. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a
podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového
svátku byla oslava plodnosti.
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Bílá žampiónová polévka
Přísady:
Čerstvé žampióny, brambory, jarní cibulky, máslo, hladká mouka,
zeleninový vývar, smetana, polévkové koření, kmín, bílý pepř, sůl.
Postup:
Žampióny důkladně očistíme, omyjeme a nakrájíme na slabší plátky.
Brambory oloupeme, opláchneme a nakrájíme na menší kostičky.
Očištěnou jarní cibulku nakrájíme na kolečka. Bílou a zelenou část
zvlášť. V hrnci rozehřejeme máslo a lehce na něm osmahneme bílou část cibulky. Přidáme
připravené žampióny a všechno důkladně orestujeme. Nakonec přisypeme hladkou mouku,
kterou opražíme dorůžova. Zalijeme vývarem a přidáme nakrájené brambory s kmínem. Vaříme
na mírném ohni asi 20 minut. Polévku dochutíme solí, pepřem a polévkovým kořením. Nakonec
zjemníme smetanou, kterou už v polévce jen prohřejeme. Polévku podáváme teplou a
zdobenou zelenou částí jarních cibulek.

Papriky plněné olomouckými tvarůžky
Přísady:
pravé olomoucké tvarůžky s kmínem, čerstvé papriky, špekáčky, cibule, pikantní hořčice, olej
Postup:
Papriky omyjeme, osušíme, seřízneme jim vršky a zbavíme semínek. Cibuli oloupeme a jemně
pokrájíme. Špekáčky a tvarůžky nakrájíme na drobné kostičky. Cibuli, tvarůžky a špekáčky
smícháme s hořčicí. Touto směsí naplníme připravené papriky a uzavřeme seříznutými vršky.
Papriky dáme na vymaštěný plech, potřeme olejem a pečeme asi 15 minut v mírně vyhřáté
troubě.

Švýcarská kuřecí roláda
Přísady:
Kuře, tvrdý sýr, strouhaný smetanový křen, spišský párek, vejce, cibule, máslo, vegeta, bílý
pepř, kmín, sůl.
Postup:
Větší kuře vykostíme nebo koupíme vykostěný kuřecí plát. Jemně naklepeme a ochutíme
vegetou. Na másle osmažíme dorůžova nadrobno nasekanou cibulku, přidáme rozklepnutá a
předem rozmíchaná vejce a dochutíme pepřem a solí. Smažená vejce spolu s křenem
rozetřeme na připravený plát kuřecího masa, doprostřed vložíme dvě nožičky párku a
zasypeme strouhaným sýrem. Kuřecí plát opatrně stočíme do rolády. Omotáme provázkem
nebo pevnou nití, osolíme, opepříme a dáme do předem vymazaného pekáčku. Během pečení
minimálně jednou obrátíme, podle potřeby podléváme teplou vodou. Pečeme na mírném ohni
asi hodinu a čtvrt. Po upečení necháme vychladnout, opatrně zbavíme provázku a nakrájíme na
plátky. Podáváme nejlépe s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.
Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
příští číslo BN vyjde 25. června (uzávěrka 20. června)
e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o)

Benešovské noviny

6

DUBEN 2012

